
presenterar programmet  20/11 - 21/12 2016    Med reservation för eventuella ändringar

programmet fortsätter på nästa sida 

Teater på bio: Frankenstein
Söndag 20 november klockan 15.00 

Biljettpris: Ungdom upp till 26 år 115 kronor, övriga 150 kronor.
Föreställningen är inspelad på National Theatre i London och är 

textad på svenska. I en av huvudrollerna ser vi Benedict Cumberbatch.

Recensioner: 
"Den mest känslomässigt spännande och fantastiska showen i stan" -Daily Telegraph

"Det är elegant, ambitiöst och ser häpnadsväckande ut" -Evening Standar

Söndag       20/11
kl. 18.30
Onsdag       23/11
kl. 19.00 
Söndag       27/11
kl. 15.00  
 Biljettpris: 80 kr
Längd: 1 tim 32 min  
Från: 7 år

Den associala vildmannen Lasse bor med sin fru Inga i en 
grotta på Kinnekulle. För att kunna överleva måste han jaga, 
men han saknar mark att jaga på. Lasse tvingas tjuvjaga på 
Baronens mark vilket leder till en våldsam och svår konflikt. 
Konflikten påverkar Lasse och Ingas relation negativt då den 
leder till att de till ingas stora förtret blir isolerade från 
gemenskapen i byn. Konflikten eskalerar snabbt när Lasse 
vägrar att låta överheten vinna. Med risk för att förlora både 
grottan, sitt gevär och sin fru sätter han emot allt vad han kan 
för det han anser sig ha rätt till; Att jaga var han vill, när han 
vill och hur han vill.             Genre: Drama, komedi.

Fantastiska vidunder och vart man hittar dem är ett nytt 
äventyr som tar oss tillbaka till J. K Rowlings magiska värld.
Detta äventyr utspelar sig i 1920-talets New York. Efter ett 
avslutat uppdrag där Newt Scamander sökt sig för att 
upptäcka och dokumentera en samling magiska varelser 
anländer han i New York. Han kunde gjort ett uppehåll i 
staden utan problem, om det inte vore för malplacerade 
världslingen Jacob samt en del fantastiska vidunder som rymt 
ifrån Newt. Dessa vidunder kan skapa problem i både 
trollkarlarnas och världslingarnas värld. Visas i 2D och 3D! 
Genre: Fantasy, äventyr.

Söndag       27/11
kl. 18.30         3D
Onsdag       30/11
kl. 19.00         2D

 Biljettpris: 
90 kr 2D/3D
Längd: 1 tim 32 min
Från: 11 år

Pettson och Findus - Juligheter! 
Två dagar före julafton blir Pettson och Findus insnöade på 
den lilla gården. Snart har de ätit upp all mat och inte kan de 
ta sig ut för att hugga ner en julgran. Findus är rädd att det inte 
kommer bli något julfirande, men Pettson lovar att det ska bli 
den bästa julen någonsin! Findus försöker att rädda julen 
flertalet gånger men till slut håller han på att ställa till det 
ordentligt. 
Följ med Pettson och Findus i deras juliga äventyr och jakten 
efter en underbar jul!
Genre: Familj.

Söndag        4/12
kl. 15.00
Söndag      11/12
kl. 15.00 
  
 
Biljettpris: 80 kr
Längd: 1 tim 12 min
Barntillåten 

Fantastiska vidunder och vart man hittar dem - Ungdomspris!
Fredag 25 november klockan 19.00 

från klockan 18.30 bjuder vi på fika & quiz med fina priser!   

Pris: (inklusive fika) Ungdomar 18 år eller yngre: 50 kronor, 
äldre: 90 kronor.

Längd: 1 timme och 32 min. Tillåten från 11 år.
Mer information om filmen ser du nedan. 

Ett samarbete med Götene kommun - Ungdom
ALLA är välkomna! Naturligtvis drogfritt! 



Du vet väl att du nu kan boka dina platser på hemsidan, www.gotene.se/bio 

Rachel är i sorg efter sin nyliga skilsmässa. Varje dag 
spenderar hon sin pendeltågsresa fantiserandes om det till 
synes perfekta paret som bor i ett hus som hennes tåg 
passerar. En morgon ser hon någonting hända utanför
tågfönstret som kommer att förändra allt. 

Kvinnan på tåget (The Girl on the Train) är baserad på 
Paula Hawkins bästsäljande som har sålt över 11 miljoner ex 
världen över med manus skrivet av Erin Cressida Wilson och 
Tate Taylor.
Genre: Thriller.

Söndag        4/12
kl. 18.30
Onsdag        7/12
kl. 19.00 
  
 
Biljettpris: 90 kr
Längd: 1 tim 52 min
Från: 15 år

Allied
Robert Zemeckis (Forrest Gump, Tillbaka till framtiden m fl)
nya film, ALLIED, är ett krigsdrama med Brad Pitt och 
Marion Cotillard i huvudrollerna.
Max, en brittisk underrättelseofficer, och Marianne, som är 
fransk motståndskämpe, möts för första gången under ett
uppdrag i Casablanca, 1942, vilket resulterar i giftemål. Då 
de, efter en period på olika håll, återförenas i London, nås 
Max av ryktet att Marianne sannolikt är spion för 
Nazityskland.

Genre: Thriller.

Söndag      11/12
kl. 18.30
 
  
 

Biljettpris: 90 kr
Längd och ålder ej satt 

VÄRLDSPREMIÄR!
ROGUE ONE: A STAR WARS STORY
I en tid fylld av konflikter slår sig en grupp osannolika hjältar  
samman för att genomföra ett livsfarligt uppdrag: att stjäla 
ritningarna till Dödsstjärnan, Imperiets ultimata
förstörelsevapen. Det här är en av de viktigaste händelserna i
Star Wars historia och för samman vanliga människor, vilka 
valt att utföra extraordinära handlingar, och genom detta bli 
del i något som är större än de själva. Visas i 2D och 3D!

Genre: Acton, fantasy, äventyr.

Onsdag      14/12
kl. 19.00        3D
Söndag      18/12
kl. 15.00        3D
Söndag      18/12
kl. 18.30        2D 
  
 
Biljettpris: 100 kr/2D
     110 kr/3D  
Längd och ålder ej satt 

Livet efter dig - dagbio!
Wll som en gång var en aktiv äventyrare har 
förvandlats till en cyniker som gett upp allt ända 
till Louisa bestämmer sig för att visa honom att 
livet är värt att leva. Tillsammans upplever de en omvälvande 
tid och upptäcker att deras liv och hjärtan förändras på ett sätt 
de aldrig kunnat föreställa sig. Baserad på den bästsäljande 
och kritikerrosade romanen ”Livet efter dig” av Jojo Moyes. 
Genre: Drama.
Efter filmen bjuds det på kaffe med dopp på Centrumcaféet. 
Alla är hjärtligt välkomna till bion!
Dagbion är ett samarbete mellan bioföreningen Göta Lejon, 
Vuxenskolan, ABF, SPF, PRO och Götene kommun.

Onsdag        7/12
kl. 14.00  
 

Biljettpris: 
70 kr inklusive fika!
Längd: 1 tim 50 min  
Från: 11 år

Rouge one: A Star Wars story i 2D - Ungdomspris!
Fredag 16 december klockan 19.00 

från klockan 18.30 bjuder vi på fika & quiz med fina priser!   

Pris: (inklusive fika) Ungdomar 18 år eller yngre: 50 kronor, 
äldre: 100 kronor.

Längd och åldersgräns ännu ej bestämd, håll utkik på hemsidan!
Mer information om filmen ser du ovan. 

Ett samarbete med Götene kommun - Ungdom
ALLA är välkomna! Naturligtvis drogfritt! 

Vi i bioföreningen Göta Lejon
önskar alla våra underbara 

biobesökare en fantastisk jul!


